Bilaga 3. Motioner

Bilaga 3a. Uppföljning av
motioner från
Höstterminsmötet 2017

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Motion angående: Ändring av stadgar för Utbildningsgruppen

HT17

Motion angående

Ändring av stadgar för Utbildningsgruppen
Bakgrund
I dagsläget består Utbildningsgruppens åligganden i stadgarna i huvudsak av Studierådets åligganden. Dessutom är
åliggandena väldigt specifika och passar bättre i reglementet.

Lösning
Vi vill flytta de åligganden som inte finns i reglementet till reglementet och ersätta beskrivningen under
Utbildningsgruppen i stadgarna till en mer övergripande beskrivning som innefattar hela gruppens verksamhet.
Därför yrkar vi
i STADGAR §11:5:2 Åligganden
ändra

att

a) tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör studier och utbildning samt vad
därmed äger sammanhang.
b) bereda ärenden till utbildningsnämndssammanträden och till institutionsstyrelsesammanträden.
c) till TLTH nominera studentrepresentanter i med utbildningen sammanhängande organ där
teknologerna bereds säte och stämma.
d) föreslå mottagare av TLTHs pris till bästa lärare vid LTH.
e) verka för god utbildningskvalité och främja kontakten mellan elever och lärare.
till
att säkerställa och förbättra kvaliteten på programmets utbildning, samt bistå Sektionens
medlemmar med för utbildningen kompletterande kunskap enligt önskemål och behov.
att

i REGLEMENTE §3:1:2 Studierådet
lägga till
att föreslå mottagare av TLTHs pris till bästa lärare vid LTH

Lund, 2017-11-03
Emma Ericsson
Utbildningsansvarig

William Söderberg
Ordförande Studierådet
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Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Motionssvar angående: Motion angående ändring av stadgar för Utbildningsgruppen

Motionssvar angående
Ändring av stadgar för Utbildningsgruppen
Styrelsen yrkar på att Sektionsmötet bifaller motionen i dess helhet för att
Utbildningsgruppens åligganden ska gå mer i linje med övriga gruppers samt bättre innefatta hela gruppens
verksamhet.

Lund, 15/4-18
STYRELSEN VT18
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VT18

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Motion angående: ändring av stadgar rörande kommunikationskruppen

VT18

Framvaskad motion angående
Ändring av stadgar rörande
kommunikationsgruppen
Bakgrund
Stadgarna har inte uppdaterats på ett tag, och vi i kommunikationsgruppa känner att stadgarna inte korrekt
återspeglar vår verksamhet.

Lösning
Vi ändrar!

Därför yrkar vi
att

i Stadgar ändra §11:6:2 från “Att tillgodose Sektionens medlemmar med en Sektionstidning
samt en fungerande hemsida.“
till
ansvara för att uppehålla Sektionens goda varumärke och marknadsföring i linje med
Sektionens värderingar, förse medlemmarna med sektionsanpassade profilprodukter
samt dokumentera sektionens engagemang och göra det tillgängligt för Sektionens
medlemmar.

Lund, 2017-11-01
Claudio Gandra
Kommunikationsansvarig

Johanna Wendesten
Ordförande Informationsutskottet
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Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Motionssvar angående: Motion angående ändring av stadgar rörande Kommunikationsgruppen

VT18

Motionssvar angående
Ändring av stadgar rörande
Kommunikationsgruppen
Styrelsen yrkar på att Sektionsmötet bifaller motionen i dess helhet för att Kommunikationsgruppens åligganden
bättre ska återspegla hela gruppens verksamhet.

Lund, 15/4-18
STYRELSEN VT18
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Bilaga 3b. Motioner
angående ändringar i
Stadgar

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Motion angående: Images ordförandepost

VT18

Motion angående
Images ordförandepost
Bakgrund
Images arbete bygger på helårsprojekt som löper från höst till vår. Men ordförandeposten väljs på höstterminsmötet
vilket resulterar i ett rörigt byte av ordförande, mitt i projekten. Jag anser att en och samma person istället bör ha
ansvar för samma helårsprojekt. Fram till nu har vi fyllnadsvalt ordförandeposten tidigt på hösten, vilket inte är en
långsiktig lösning.

Lösning
Jag anser att Image ordförandepost bör väljas på vårterminsmötet. På så vis har en person ansvar för ett
verksamhetsårs hela projekt.

Därför yrkar jag
att

Images ordförandepost väljs på vårterminsmötet.

Lund, 180411
Magdalena Karlsson Nycander
Ordförande för Image
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Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Motionssvar angående: Images ordförandepost

VT18

Motionssvar angående
Images ordförandepost
Styrelsen anser att motionären lyfter en bra punkt och att ordförande för Image bör väljas på VT-mötet istället för
på HT-mötet för att mandatperioden ska sammanfalla med utskottets årsbaserade projektarbete och därmed se till
att ordförande för Image kan jobba med projektet utan avbrott.
Således yrkar Styrelsen på att mötet bifaller motionen med följande förtydligande:
att

i STADGAR §3:10 Höstterminsmöte
ta bort
k) Val av Ordförande för PR-utskottet enligt reglemente.

att

i STADGAR §3:9 Vårterminsmöte
lägga till
w) Val av Ordförande för PR-utskottet enligt reglemente.

Lund, 15/4-18
STYRELSEN VT18

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Motion angående: Iquality

VT15

Motion angående
Iquality
Bakgrund
Iquality är en sedan hösten nyskapad projektgrupp vars syfte är att främja jämlikhet inom sektionen samt i
arbetslivet. Att projektgruppen förblir aktiv finner vi essentiellt och därför önskar sittande projektgrupp att
sektionsmötet stadgar tillsättning av gruppen framöver.

Lösning
Projektgruppen yrkar på att det bästa alternativet är att Iqualitys projektgrupp tillsätts likt projektgruppen INKA
eller dyl. på sektionens höstterminsmöte. Där skulle projektledare för Iquality väljas och den valda personen har
sedan ansvar för att tillsätta övrig projektgrupp, ca 3-4 personer exkl. projektledare. Vid eventuella svårigheter
rekommenderar vi att Valberedningen skall finnas till hands för att stödja projektledare i dennes val. Som
projektledare finns möjligheten att arbetet med Iquality bedrivs utöver eventuella andra utskottsuppdrag.
Därför yrkar vi
att
att
att
att

projektledare för Iquality väljs på sektionens höstterminsmöte med en mandatperiod på ett år
ovan nämnda projektledare får mandat att välja övriga projektgruppsmedlemmar
Valberedningen finns till hands för att stödja projektledaren i dennes arbete
vald projektledare får en kontaktperson inom Presidiet

Lund, 27/03
Elsa Wallgren
Projektledare, Iquality
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Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Motionssvar angående: Iquality

VT18

Motionssvar angående
Iquality
Både JämnI och Iquality visar att efterfrågan finns att ha en grupp av denna typ på sektionen. Styrelsen anser därför
att det är en bra idé att föra in Iquality i reglementet. Vi tycker att syftet bör vara att verka för jämställdhet på
sektionen och i arbetslivet.
Eftersom att Iquality har ett brett syfte är det svårt att ta ställning till vilken styrelsemedlem som är bäst lämpad som
kontaktperson. Att ålägga Valberedningen att speciellt rycka in i Iqualitys rekrytering är inte heller enhetligt med
Reglementet utan kommer förhoppningsvis regleras av en rekryteringspolicy. Vi yrkar därför på följande.

att

AVSLÅ Motionens tredje att-sats

att

i REGLEMENTE
lägga till
§4:13 Projektgruppen för jämställdhet
Med beskrivningen “Syftet med projektgruppen för jämställdhet är att verka för jämställdhet på
Sektionen och i arbetslivet.”

att

i REGLEMENTE
lägga till
§4:13:1 Projektledare för projektgruppen för jämställdhet

att

i REGLEMENTE §4:13 Projektgruppen för jämställdhet
lägga till
a) att föra sammanträdesprotokoll, arkivera dessa samt sköta viss korrespondens.
b) att anordna event och föreläsningar som främjar jämställdhet på Sektionen och i arbetslivet.
c) att uppmärksamma jämställdhetsperspektiv på Sektionen.

att

i REGLEMENTE §4:13:1 Projektledare för projektgruppen för jämställdhet
lägga till
a) att sammankalla till jämställdhetgruppsmöte minst en gång per läsperiod.
b) att senast vid överlämningstillfälle utföra en överlämning enligt Policy för överlämningar.
d) att ansvara för projektgruppen för jämställdhets ekonomi.
e) att verka för ett gott samarbete och regelbunden kontakt med såväl övriga sektioner som
Kåren centralt med avseende på egna ansvarsområden.
f) att ha god kontakt med styrelsen genom en av Styrelsen utsedd kontaktperson.
g) att ansvara för projektgruppen för jämställdhets verksamhet.
h) att utse funktionärer, helst från olika årskurser, som tillsammans med Projektledare
aktivt ska verka för projektgruppen för jämställdhets åligganden.

att

i STADGAR §3:10 Höstterminsmöte

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Motionssvar angående: Iquality

lägga till
w) Val av Projektledare för Projektgruppen för jämställdhet enligt Reglemente
att

i POLICY för engelsk namnsättning
lägga till
Project leader for The Equality committee
och
The Equality committee

Lund, 16 april 2018
STYRELSEN VT18

VT18

Bilaga 3c. Motioner
angående ändringar i
Reglemente

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Motion angående: Phøsets korrigeringar i reglementet

VT15

Motion angående
Phøsets korrigeringar i reglementet
Bakgrund
Vid höstterminsmötet genomfördes ändringar för att reglementet skulle bli mer stringent mellan poster och utskott.
Dessa ändringar gick igenom för alla utskott, grupper och poster utom Phøset. Som anledning till detta angavs bland
annat den tuffa situationen Phøset 2015 utsattes för. Phøset 2015 skulle därför vilja uttala sig själva i frågan utan att
någon annan uttalar sig om vår situation. I ursprungspropositionen (bilaga 5d i protokollet för höstterminsmötet
2017) föreslogs att stryka att-sats §3:2:8 i) att guida och rådge efterträdande phøs efter avverkad nollning, och att i detta arbete
sätta upp avstämningsmöten med detsamma, Vilket dock behölls i det framvaskade förslaget.
Vi anser att denna att-sats bör tas bort av tre anledningar:
1.

2.

3.

Efter att en person har lämnat sin post kan inte sektionen kräva att denna ska göra något enligt
reglementet. Om så ändå sker ska detta vara på frivillig basis och det är något motionärerna uppmanar
starkt att man ska göra, om man har möjlighet.
Om situationen 2015 är ett argument som ska lyftas fram i detta sammanhang anser vi som faktiskt
upplevde det att den extra stressen det innebar att känna sig ansvarig även för nästa nollning (2016) var
kontraproduktiv.
I ett stringent reglemente anser vi inte att Phøset bör ha speciella åligganden som skiljer sig från samtliga
andra poster.

Lösning
Därför yrkar vi
att

i REGLEMENTE §3:2:8 Phøset
stryka
i) att guida och rådge efterträdande phøs efter avverkad nollning, och att i detta arbete sätta
upp avstämningsmöten med detsamma.

Lund, 13/4-2018
MATTIAS WENDLER, INGRID ARVIDSSON, ERIK HANSSON, JONATAN BERGGREN
Phøset 2015
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Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Motionssvar angående: Phøsets korrigeringar i reglementet

Motionssvar angående
Phøsets korrigeringar i reglementet
Styrelsen yrkar på att Sektionsmötet bifaller motionen i dess helhet. I samband med en uppdaterad
Överlämningspolicy ser vi att Phøsets överlämningsrutin kommer att behålla hög kvalitet.

Lund, 15/4-18
STYRELSEN VT18

VT18

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Motion angående: Innovation till Extern kontakt

VT18

Motion angående
Innovation till Extern kontakt
Bakgrund
Enligt reglementet ansvarar utbildningsbenet för “... att säkerställa och förbättra kvaliteten på programmets
utbildning, samt bistå Sektionens medlemmar med för utbildningen kompletterande kunskap”. Innovation känner
inte att denna beskrivning stämmer överens med dess nuvarande eller för framtiden planerade verksamhet, då
utskottet snarare än att utbilda sektionens medlemmar om entreprenörskap, verkar för att knyta närmare kontakt
med startups och att belysa och tillgängliggöra denna karriärväg för sektionens medlemmar. Denna typ av
verksamhet har Innovation gemensamt med andra utskott i benet Extern kontakt, och Innovation ser även synergier
med dessa: t.ex att gemensamt diskutera hur man kan pitcha en I-are mot arbetsgivare och kunskap om
administration och avtal. Därför föreslår vi att flytta Innovation till Gruppen för extern kontakt istället för
Utbildningsgruppen.

Lösning
För att stadgarna ska bättre beskriva utskottets verksamhet, och för att möjliggöra dessa synergier, föreslår vi att
flytta Entreprenörskapsutskottet från Utbildning till Extern kontakt.
Därför yrkar vi
att

att

att

i reglementet stryka Entreprenörskapsutskottet ur §3.1 a) “sätta mål för Studierådet, Caseutskottet
och Mentorsutskottet och Entreprenörskapsutskottet samt verka för att målsättningarna för dessa utskott
uppnås”
i reglementet lägga till Entreprenörskapsutskottet i §3.3 a) “sätta mål för Näringslivsutskottet,
Finansutskottet, INKA, Alumnutskottet och Entreprenörskapsutskottet samt att verka för att
målsättningarna för dessa utskott uppnås.”
i reglementet flytta §3:1:5 Entreprenörskapsutskottet och §3:1:5:1 Ordförande för
Entreprenörskapsutskottet, till Extern kontakt §3.3:7 Entreprenörskapsutskottet och §3.3:7:1
Ordförande för Entreprenörskapsutskottet

Lund, 2018-04-13
John Rapp Farnes
Ordförande Innovation

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Motionssvar angående: Innovation till Extern kontakt

VT18

Motionssvar angående
Innovation till Extern kontakt
Styrelsen är positiv till förslaget och gläds åt att utskottet tydligt specificerat målet med verksamheten. Vidare anser
Styrelsen att motionärens förslag skulle kunna skapa synergieffekter med de befintliga utskotten i Extern kontakt
samt bidra till att göra sektionsstrukturen mer stringent. I samband med en sådan förändring borde Innovations
syfte omformuleras för att tydligare förankra verksamheten i den nya gruppen.
Styrelsen yrkar således att mötet ska bifalla motionen med följande tillägg:
att

i REGLEMENTE §3:1:5 Entreprenörskapsutskottet
ändra från
d) att fungera som länk mellan start up-världen och Sektionens medlemmar.
till
d) att verka för att Sektionen knyter närmare kontakt med startupföretag samt belysa och
tillgängliggöra denna karriärväg för Sektionens medlemmar.

Lund, 16/4-18
STYRELSEN VT18

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Motion angående: Namnbyte av Likabehandlingsombud

VT18

Motion angående
Namnbyte av Likabehandlingsombud
Bakgrund
Anledning till ett namnbyte är att spegla det bredare ansvaret ett nuvarande Likabehandlingsombud tar i frågor
gällande studiesocial hälsa. Exempel på detta är Välmåendeveckan, evenemang som arrangeras tillsammans med
Likabehandlingskollegiet som ska motverka ensamhet och generella studiesociala frågor.

Lösning
Ett namnbyte av Likabehandlingsombud för att spegla detta bredare ansvar.
Därför yrkar vi
att
att

Byta namnet på Likabehandlingsombud till Studiesocialt ansvarig respektive Head of Social
Affairs på engelska.
Lägga till åliggandet
att verka för sektionsmedlemmarnas välmående under studietiden.

Lund, 2018-04-17
Hjalmar Held och Sofia Frändberg
Likabehandlingsombud
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Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Motionssvar angående: Namnbyte av Likabehandlingsombud

VT18

Motionssvar angående
Namnbyte av Likabehandlingsombud
Ett namnbyte skulle medföra att gruppens syfte tydligare återspeglas i namnet då gruppens arbetsuppgifter sträcker
sig utanför definitionen av likabehandlingsombud. Styrelsen anser däremot att titeln ombud tydligare skulle signalera
att sittande på posten är en eller flera personer som Sektionens medlemmar kan vända sig till anonymt om man till
exempel skulle känna sig diskriminerad eller vilja föra fram andra åsikter. Detta tycker Styrelsen är en viktig del av
Likabehandlingsombudens roll. Styrelsen anser även att den engelska namnsättningen bör vara Student Welfare
Representative eftersom det föreslagna namnet är alltför likt den engelska namnsättningen för Socialt Ansvarig
(Head of Social Activities).
Styrelsen rekommenderar mötet att bifalla motionen med följande ändrings- och tilläggsyrkanden.
att

i MOTIONENS första att-sats
ändra från
Studiesocialt ansvarig
till
Studiesocialt ombud
samt
ändra från
Head of Social Affairs
till
Student Welfare Representative

att

i REGLEMENTE §4:6 Likabehandlingsombud
lägga till
h) att verka för sektionsmedlemmar välmående under studietiden.

Lund, 17/4-18
STYRELSEN VT18
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